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Abstrakt 

Bakgrund: Återkoppling har visat sig vara viktigt för ambulanspersonal speciellt 

för de som är nyanställda i yrket. Återkoppling kan ske från kollegor, patienter, vid 

praktiska övningar och kan vara både verbalt och skriftligt. Om återkoppling inte 

sker kan misstag upprepas. 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga återkoppling till ambulanspersonal och 

dess betydelse för kompetensutveckling. 

Metod: Som metod användes en kvantitativ tvärsnittsstudie med ett 

bekvämlighetsurval. Som datainsamlingsmetod valdes en enkät som var webbaserad 

och som importerades som en Excel-fil och analyserades i SPSS 25.  

Resultat: Resultatet visade att majoriteten av ambulanspersonalen ansåg att 

återkopplingen var viktig för deras kompetensutveckling. Vissa skillnader fanns om 

ambulanspersonal ansåg att de fick tillräckligt med återkoppling. Majoriteten av 

respondenterna fick återkoppling från varje vecka till varje månad, men det var även 

många respondenter som aldrig fick återkoppling. 

Slutsats: Olika studier skulle kunna ge svar på vilken typ av återkoppling som 

ambulanspersonal har behov av för deras kompetensutveckling och varför, både 

kvalitativa och kvantitativa studier skulle kunna genomföras. En liknande studie 

skulle även kunna genomföras men eftersträva en högre svarsfrekvens. Forskning 

skulle behövas genomföras nationellt för att se om det finns skillnader mellan olika 

län i Sverige. Den nationella forskningen skulle kunna bidra till utformning av 

standardiserade rutiner för hur återkoppling ska ske till ambulanspersonal nationellt. 
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Abstract 

Background: Feedback has proven to be important for ambulance personnel 

especially for those who are newly employed in the profession. Feedback can come 

from colleagues, patients, practical exercises and it may be both verbal and written. 

Absents of feedback may cause mistakes to be repeated. 

Aim: The aim of the study was to describe systematically feedback to ambulance 

personnel and its importance for competence development. 

Method: As a method for the study a quantitative cross-sectional study with a 

convenience sampling was chosen. As data collection a servery was selected which 

was web-based and then imported as an Excel-file and analysed in SPSS 25.  

Result: The result showed that the majority of the ambulance personnel felt that 

feedback was important for their competence development. Some differences were 

found among the ambulance personnel about if the feedback was sufficient. The 

majority of respondents received feedback weekly to monthly, but there were also 

many who never received feedback. 

Conclusion: Different studies would be needed to investigate what type of feedback 

ambulance personnel need for their competence development and why, both 

qualitative and quantitative studied could be conducted. The research would need to 

be carried out nationally to explore if there are differences between different 

counties in Sweden. A national study could lead to design of standardized procedure 

for how feedback should be presented to ambulance personnel nationally. 

Keywords 

Feedback, competence development, ambulance personnel, prehospital. 
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1 Inledning 

Intresset för hur återkoppling sker inom ambulanssjukvården skapades under 

verksamhetsförlagd utbildning eftersom det fanns skillnader i vad för 

återkopplingsmöjligheter som fanns mellan två olika landsting i Sverige. 

Återkoppling kan ske på olika sätt vilket skapade en nyfikenhet för vilken form av 

återkoppling som ambulanspersonal anser kan bidra till deras kompetensutveckling. 

Som ambulanssjuksköterska bedömer man patienters tillstånd och fattar avgörande 

beslut och åtgärder. Det gäller att vara beredd på nödsituationer, ha förtroende för 

sitt eget ledarskap och utveckla sin professionella kunskap. 

Nyström och Herlitz (2016) beskriver att det medicinska perspektivet är en del i 

ambulanssjukvården men att det krävs ett vårdvetenskapligt perspektiv för att skapa 

en helhet i omhändertagandet. Eftersom det är viktigt med ett medicinskt-och 

vårdvetenskapligt perspektiv i vårdandet av patienterna skapades ett intresse att 

kartlägga ambulanspersonals återkopplingsfrekvens samt vilken typ av återkoppling 

som förkommer. 

2 Bakgrund 

2.1 Definition återkoppling 
Återkoppling kan definieras som återföring av information (Øiestad, 2005), som en 

reaktion eller som ett kretslopp av information eller reaktion (Van de Ridder, 

Stokking, McGaghie & Ten Cate, 2008). Återkoppling sker dagligen i 

kommunikationen mellan människor (Øiestad, 2005) och kan ske på olika sätt 

exempelvis verbalt, via mail eller granskning av journaler (Cash, Crowe, Rodriguez 

& Panchal, 2017). I utbildning har återkoppling en stor roll för att stimulera till 

ytterligare inlärning (Khowaja & Gul, 2014). 

I Kanada genomfördes en studie om återkoppling och den visade att den 

återkoppling som förekom var otillräcklig enligt ambulanspersonal. Den största 

bristen med återkopplingen var att den inte var rutinmässig och saknade struktur. 

Den återkoppling som förekom var oftast negativ i form av klagomål från patienter 

och anhöriga. Ambulanspersonalen hade en önskan om mer återkoppling och att 

återkopplingen kom från flera olika källor (Morrison, Cassidy, Welsford & Chan, 

2017). Vid brist på återkoppling finns en risk att ambulanspersonal inte utvecklas i 

sin profession och kan leda till ett lidande hos patienterna eftersom 

ambulanspersonal riskerar att upprepar misstag (Cash et al., 2017). 

För att främja patienters säkerhet i vården finns patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659). Enligt lagen ska vårdgivaren genomföra en god vård som förebygger att 

patienten kan komma att drabbas av vårdskador. Vid händelser där det uppstår eller 

kunde ha uppstått en vårdskada är vårdgivaren skyldig att anmäla händelsen till 

inspektion för vård och omsorg (IVO) samt ska information ges till patient och 

närstående om skadan. I IVO;s uppföljning av Lex Maria anmälningar för distriktet 

Sydost (2017) fanns 180 stycken anmälningar varav 132 stycken orsakat allvarlig 
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vårdskada och 48 stycken som riskerat att orsaka allvarliga vårdskada. I IVO;s 

(2017) redovisningar har den prehospitala akutsjukvården endast delvis genomfört 

åtgärder gällande utbildning i kommunikation för personalen. 

2.2 Skriftlig och muntlig återkoppling. 
Patientdatalagen (SFS 2008:355) styr hur vårdgivaren inom hälso- och sjukvården 

behandlar personuppgifter. Vårdgivare som innehar legitimation är skyldiga enligt 

lagen att skriva journal för att kunna bidra med en säker och god vård till patienter. 

Morrison et al. (2017) beskriver att ett problem för ambulanspersonalen i Kanada 

var att de inte kunde få återkoppling om vad som hänt med deras patienter efter 

avlämnandet eftersom det bröt mot patienternas konfidentialitet. En annan orsak till 

att det var svårt att få återkoppling var att ambulanspersonalen hade svårt att veta 

vem de skulle vända sig till för att kunna få återkopplingen. I Sveriges 

patientdatalag (SFS 2008:355) står det att personuppgifter får behandlas om det 

behövs för att få uppföljning och utvärdering eller för att utveckla och säkra kvalitén 

i en verksamhet. 

Att personuppgifter får användas skulle kunna innebära att sekretessen inte skulle 

vara något hinder i att kunna få återkoppling för ambulanspersonalen genom att läsa 

patientjournaler från sina tidigare ambulansuppdrag. 

Det finns lite forskning hur skriftlig återkoppling påverkar ambulanspersonals 

kompetensutveckling, däremot finns forskning om hur studenter upplever skriftlig 

återkoppling. Sjuksköterskestudenter upplevde skriftlig återkoppling som en fördel 

eftersom de vid ett senare tillfälle kunde läsa återkopplingen utan att känna stress 

över andra arbetssysslor. Det som kunde vara negativt med den skriftliga 

återkopplingen var att studenterna ibland inte förstod vad lärarna menade och hade 

uppskattat om man vid dessa tillfälle kunnat diskutera återkopplingen även muntligt 

för att kunna förstå. Det framkom även att positiv återkoppling var givande för 

studenterna och kunde skapa motivation medan för mycket negativ återkoppling 

kunde avskräcka studenterna (Khowaja & Gul, 2014). 

Studenter som läser specialistprogrammet med inriktning ambulanssjukvård i 

Sverige är en del av utbildningen verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Studenterna var i behov av reflektion angående sitt agerande men även sin 

handledares tysta kunskap för att kunna utveckla sitt lärande. Studenterna beskrev 

även att de kunde öka sin känsla av säkerhet i nya ambulansuppdrag genom att 

handledaren delgivit sina tidigare erfarenheter med liknande fall (Wallin, Fridlund 

& Thorén, 2013). Den som handleder spelar en stor roll i sammanhanget för 

studenternas upplevelse av den kliniska utbildningen. Studenter behöver stöttning i 

sin kliniska utbildning och behöver känna sig uppskattade. Om personal inte var 

intresserade av att handleda ledde det till en negativ upplevelse för studenterna. 

2.3 Återkoppling från kollegor  
Nyanställda ambulanssjuksköterskor är i stort behov av återkoppling från sina 

kollegor eftersom de kan känna en osäkerhet på sin förmåga att ta beslut och 

adekvat kunna genomföra kliniska åtgärder i sina ambulansuppdrag. För att kunna 

öka sin kompetens försökte ambulanssjuksköterskorna få återkoppling från sina 
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kollegor och det mottagande teamet för att få bekräftat om de givit rätt vård eller 

inte till sina patienter. Som nyanställd fanns ett behov av att hitta en balans i det nya 

yrket och om kollegorna hade en negativt inställd attityd i återkopplingen som inte 

var stöttande, blev balansen negativ för ambulanssjuksköterskorna (Hörberg, 

Lindström, Kalén, Scheja & Vicente, 2017). Även van ambulanspersonal känner ett 

behov av att få återkoppling på de uppdrag med kritiskt sjuka patienter som 

exempelvis drabbats av ett hjärtstopp. Ambulanspersonal strävade efter att förbättra 

sin kompetens efter varje hjärtstopp. Återkopplingen mellan kollegor efter 

hjärtstopp bestod av både tekniska frågor och känslor (Larsson & Engström, 2013). 

En annan form av återkoppling mellan ambulanspersonal kan vara i form av 

diskussion av tidigare erfarenheter av ambulansuppdrag, vilket kunde öka 

patientsäkerheten. Genom återkopplingen kunde det även framkomma om det fanns 

problem i verksamheten som exempelvis kommunikationsproblem, resursbrist eller 

hänvisning av patienter till annan vårdnivå (Johnson, et al., 2017). 

2.4 Återkoppling vid praktiska övningar 
Ett sätt att få återkoppling är genom gruppövervakning vid praktiska övningar. 

Ambulanspersonal kan förbättra sin professionella kompetens i gruppövervakningen 

genom att dela sina erfarenheter med varandra om hur man kan uppnå effektiv och 

professionell vård. Genom ett utbyte av erfarenheter mellan kollegorna visade det 

sig att detta kunde öka ambulanspersonalens självmedvetenhet och yrkesutveckling. 

Studien visade även att speciellt nyanställda var i behov av bekräftelse (Brink, 

Bäck-Petterson & Sernert, 2012). Vid gruppövervakning i en traumaövning 

framkom det att deltagarna hade önskat mer återkoppling för att öka sin kompetens 

(Abelsson & Lindwall, 2012). 

2.5 Multisource återkoppling/360 graders återkoppling 
Multisource återkoppling (MSF) eller även kallat 360 graders återkoppling är något 

som används som arbetsplatsbedömning av nya läkare. Patienter och kollegor till 

läkaren gör en övergripande bedömning och skattar på en skala vad de anser om 

läkaren gällande klinisk praxis, kommunikationsförmåga, professionalism och 

lagarbete. Läkaren gör även en egenskattning och därefter sammanställs data. 

Läkaren får återkoppling på om patienter och kollegor skattat på ett liknande sätt 

som sig själv eller om läkaren har under- eller överskattat sin förmåga (Donnon, Al 

Ansari, Al Alawi & Violato, 2014; Lockyer, 2013; Olsson, Wallentin, Toth-Pal, 

Ekblad & Bertilson, 2017; Violato, Lockyer & Fidler, 2008;). MSF återkoppling 

kan även upplevas som mer lättsam att ta emot där det förekommer negativitet till 

skillnad från återkoppling som sker där det inträffat en incidens (Hammerly, 

Harmon & Schwaitzberg, 2014). I en studie utvärderades om MSF som återkoppling 

kunde öka läkares kompetens. Studien visade att både kollegor och patienter 

skattade läkare mer positivt jämfört med den tidigare återkopplingen (Violato et al., 

2008). Detta skulle kunna tyda på att MSF som återkoppling kan öka läkares 

kompetens. 
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2.6 Återkoppling från patienter 
I Sverige styrs ambulanssjukvården av hälso-och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 

som har som mål att hela befolkningen ska ha god hälsa och alla människor har rätt 

till lika vård. Lagen ställer krav på att hälso-och sjukvården genomför en god vård. 

Med god vård menas att vården är av god kvalitet och tillgodoser patienters behov 

av trygghet. Patienter ska kunna få vård lättillgängligt och vården ska bygga på 

respekt för patienters integritet och självbestämmande. Patientlagen (SFS 2014:821) 

är till för att stärka och tydliggöra patienters ställning, främja integritet, delaktighet 

och självbestämmande inom vården. I lagen tydliggörs patienters rätt till 

information och att hälso-och sjukvård inte får genomföras utan patienters 

samtycke. Vården ska även utformas i den mån som går tillsammans med patienten. 

Det finns ett behov av mer forskning kring hur återkoppling från patienter till 

ambulanspersonal sker, den återkoppling som finns tillgänglig är forskning som 

undersökt hur patientnöjdheten ser ut genom nöjdhetsenkäter samt forskning kring 

varför patienter upplevt sig dåligt bemötta av ambulanspersonal. En nöjdhetsenkät 

visade att patienter var nöjda med den vård och bemötande de fått av 

ambulanssjuksköterskor inom ambulansen (Johansson, Ekwall & Wihlborg, 2011). 

En annan studie har undersökt patienter som upplevt sig blivit dåligt behandlade av 

ambulanspersonal. Ett dåligt bemötande var enligt patienterna att 

ambulanspersonalen objektifierade dem, inte tog dem på allvar, inte kunde 

identifiera allvarlighetsgraden av deras sjukdom, hotade med att lämna dem i 

hemmet eller lämnade dem mot sin vilja i sitt hem trots att de insisterat på att de 

ville åka in till sjukhuset (Ahlenius, Lindström & Vicente, 2017). Vård som inte är 

av god kvalitet kan vara att vårdpersonal har brist på respekt för patienten, när 

vårdpersonal gör att patienter känner sig oviktiga och när sjukvårdspersonal verkar 

vara för upptagna. Vård med god kvalitet är enligt patienter när vården är 

individuell, patientfokuserad och när vårdpersonal har ett humanistiskt 

förhållningssätt (Attree, 2001; Skea, MacLennan, Entwistle, & N´Dow, 2014). 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Model of feedback 
Hattie och Timperley (2007) har skapat en modell om återkoppling ”model of 

feedback”. I teorin ingår tre olika utvecklingsfrågor som personen som får 

återkoppling måste ställa sig. 

Vart är jag på väg eller vad är målet? 

Hur är jag på väg eller vilka framsteg görs för att nå målet? 

Vad är nästa steg eller vilka steg måste genomföras för att göra bättre framsteg? 

De tre stegen ska inte genomföras var för sig utan ska ha ett samspel ihop för att 

personen ska kunna genomföra en förbättring. I första steget handlar återkopplingen 

om att ge information kring vilket mål som förväntas att uppnås kring uppgiften 

eller prestationen. Målet kan vara i form av att kunna prestera bättre till nästa 

tillfälle. Målen består ofta av två olika delar; utmaning och engagemang. Nästa steg 
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innebär att personen får information om en viss prestation, hur den ser ut och om det 

behövs göras några förbättringar, vilket gör att återkopplingen blir effektiv. Ofta 

söks information kring hur det går även om svaret inte alltid är positivt. Tredje 

steget beskriver vad nästa steg blir när ett mål har blivit uppfyllt. Denna 

återkoppling är oftast fler mål och nya uppgifter för att stimulera en större 

utveckling som exempelvis djupare förståelse kring uppgifterna. 

3.2 Trygghet hos ambulanspersonal 
Trygghet kan upplevas både kroppsligt och själsligt (Santamäki Fischer & 

Dahlqvist, 2014). Trygghet kan beskrivas som välbefinnande och ”att vara i stånd 

till”. Trygghet kan relateras till en känsla där personen känner mening och 

sammanhang. Motsatsen till trygghet är otrygghet som kan relateras till hot. 

Tryggheten återfås när hotet elimineras eller när personen får kontroll på situationen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Ett sätt att beskriva trygghet är Maslows 

motivationsteori som beskriver att en person upplever trygghet när personen känner 

sig säker, upplever stabilitet samt är fri från oro och rädsla. När känslan av trygghet 

infinner sig kan personen känna ytterligare behov som viljan att känna tillhörighet, 

egenvärde, uppskattning och självförverkligande (Maslow, 1987). Om det uppstår 

otrygghet kan detta skapa ett lidande hos människan (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Känslan av otrygghet hos ambulanspersonal kan framträda vid vårdandet av kritiskt 

sjuka patienter eftersom ambulanspersonal kan uppleva att deras kompetens är 

otillräcklig. Otryggheten att inte ha tillräckligt med kompetens kan leda till en stress 

hos ambulanspersonalen. Stressen kan bli extra påtaglig när adekvata åtgärder hos 

kritiskt sjuka patienter inte har någon effekt eller vid vård av kollegor eller 

närstående till ambulanspersonalen (Bohström, Carlström & Sjöström, 2017). 

3.3 Vårdlidande hos patienter på grund av otillräcklig återkoppling. 
Vårdlidande uppstår när patienter eller anhöriga blir lidande på grund av vårdande 

eller brist på vårdande. Ett vårdlidande kan uppstå på flera sätt, exempelvis när 

patientens värdighet kränks, vid maktutövning eller vid utebliven vård och icke 

vårdande. Kränkning av patientens värdighet kan ske genom konkreta handlingar 

som nonchalans vid tilltal eller kan kränkningen ske mer abstrakt genom brist på 

etik och att inte ambulanspersonalen ”ser” människan. Genom maktutövande skapas 

vårdlidandet eftersom patientens eller anhörigas frihet berövas eftersom denne 

tvingas genomföra handlingar som inte skulle skett av fri vilja. Maktutövande kan 

vara i form av attityder och att ambulanspersonalen inte tar patienten eller den 

anhöriga på allvar. Utebliven vård kan bero på bristande förmåga hos 

ambulanspersonalen att kunna identifiera vad patienten behöver (Eriksson, 2015). 

Utebliven vård kan även tolkas som ett glapp mellan patientens förväntan på vården 

och den vård som erbjuds. Vårdlidandet kan skapas omedvetet av ambulanspersonal 

vilket kan bero på bristande kunskap och reflektion (Arman & Rehnsfeldt, 2011; 

Eriksson, 2015). Ambulanspersonal som orsakat vårdlidande hos patienter eller 

anhöriga kan uppleva en känsla av misslyckande och skuld (Arman & Rehnsfeldt, 

2011). 
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4 Problemformulering  

När det inte förekommer någon rutinmässig och regelbunden återkoppling kan det 

uppstå ett problem för ambulanspersonal att de inte vet vart de ska vända sig för att 

få återkoppling. Bristen på återkoppling kan medföra att ambulanspersonal känner 

sig osäkra kring om rätt omvårdnad och behandling givits till deras patienter. Det 

förekommer främst återkoppling kring de medicinska åtgärder som genomförts men 

saknas återkoppling kring exempelvis patientbemötande. När återkoppling uteblir 

kan ambulanspersonal upprepa samma misstag i kommande uppdrag vilket kan leda 

till ett lidande för patienterna. 

5 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga återkoppling till ambulanspersonal och dess 

betydelse för kompetensutveckling. 

5.1 Frågeställningar 
Vilken återkoppling anser ambulanspersonal är viktig för att öka deras kompetens? 

Är återkopplingen tillräcklig? 

Hur ofta sker återkoppling till ambulanspersonal? 

6 Metod 

6.1 Design 
Studiens design är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Genom en 

tvärsnittsstudie samlas data in vid en viss tidpunkt för ett fenomen och syftet är att 

observera, beskriva och dokumentera aspekter av en situation (Polit & Beck, 2016). 

Att använda sig av kvantitativ ansats är även bra för att säga något om större 

grupper även om resurser endast räcker till att undersöka en mindre grupp. Att 

använda sig av en tvärsnittsstudie kan anses som en fördel när det finns begränsat 

med tid att genomföra en undersökning (Eliasson, 2013).  

6.2 Urval  
Studiens urval beslutades att bli ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval eftersom 

författaren valde att vända sig till endast en förutbestämd grupp (Eliasson, 2013; 

Trost & Hultåker, 2016). Enkäten valdes att genomföras i en ambulansverksamhet i 

södra Sverige. I länet ingår 14 ambulansstationer med cirka 225 anställda. All 

ambulanspersonal i länet inkluderades eftersom alla professioner arbetar i team. 

6.3 Enkät/mätinstrument 
Enkäter kan utformas efter redan färdiga instrument eftersom fördelen är att man då 

kan jämföra med de studier som tidigare gjorts. Det kan vara svårt att hitta ett 

instrument som passar till studiens syfte, ett sätt är att kombinera ett utprövat 

instrument tillsammans med egna frågor (Hansagi & Allebeck, 1994). Frågorna ska 
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vara så pass stabila att samma personer som genomfört enkäten ska svara likadant 

om de besvarar frågorna en gång till. Frågorna måste utformas på ett sätt som 

verkligen mäter det som avsetts att mäta för att öka validiteten (Ejlertsson, 2014). 

MSF för läkare har blivit översatt till svenska (MSF för läkare, 2017) och består av 

en självvärderingsenkät, medarbetarenkät samt patientenkät. I 

självvärderingsenkäten finns påståenden från både medarbetarenkäten och 

patientenkäten. För studien valdes att utgå från MSF för läkare (2017) som 

instrument men eftersom instrumentet var utformat för att mäta kollegor och 

patienters återkoppling till läkare genom att kollegorna och patienterna skattade 

läkarens kompetens omformulerades frågorna för studiens syfte. Frågorna 

omformulerades till att ambulanspersonalen skattade i vilken grad de instämde i 

påståendena; om återkopplingen var viktigt för deras kompetens, om de fick 

tillräckligt med återkoppling samt hur ofta de fick återkoppling från patienter och 

kollegor. I MSF för läkare (2017) innehöll medarbetarenkäten 17 påståenden. Av 

dessa exkluderades två påståenden; läkemedelsförskrivning och värnar om 

kontinuitet i patientrelationer. I patientenkäten fanns 8 påståenden och av dessa 

exkluderades ett påstående; behandla eller se till att du får behandling. Ytterligare 

tre frågor, 11-13 formulerades av författaren själv eftersom författaren hade en 

nyfikenhet att se om ambulanspersonal ansåg att återkopplingen var tillräcklig från 

närmaste chef, verksamhetschef samt överläkare gällande ambulanspersonalens 

behandling, vårdande och bemötande till patienterna. 

6.4 Datainsamling 
För insamling av data valdes enkäten att utformas som en webbenkät på hemsidan 

webbenkater.com. Webbenkäten hade flera olika typer av frågealternativ och för 

studien valdes att utgå från en utvärderingstabell. I utvärderingstabellen kunde en 

huvudfråga skrivas in tillsammans med underfrågor samt en skattningstabell. En 

pilotstudie genomfördes för att undersöka om webbenkätens utformning kunde 

skickas ut via mail och lagra data på ett korrekt sätt. Data gick att ladda ned som en 

Excel-fil, i Excel-filen fanns svaridentitet i form av en kod och med de olika 

frågorna besvarade. Excel-filen kunde även importeras till IBM Statistical Package 

for the Social Sciences version 25 (IBM SPSS 25). Under mötet med 

verksamhetschefen fick författaren tillgång till en mailadress som kunde nå all 

ambulanspersonal i länet i södra Sverige. 

6.5 Dataanalys 
De insamlade enkäterna lagrades på webbenkater.com och kopierades till en Excel-

fil. IBM SPSS 25 laddades ned från Linnéuniversitets kurssida och Excel-filen 

importerades därefter till IBM SPSS 25. Deskriptiv statistik genomfördes för att 

beskriva data i procent, frekvens, medel och standardavvikelse. Data som 

importerades till Excel-filen från webbenkater.com innehöll ID-nummer och kod för 

de svarande, datum och tid, deltagarstatus samt svar på enkätens frågor. Under 

deltagarstatus framkom det om respondenterna i enkäten deltagit och slutfört. De 

respondenter som inte slutfört enkäten exkluderades. Varje variabel fick en 

beskrivning (label) i SPSS och variablerna var i nominal- eller ordinalskala. 

Frågorna med lickertskala kodades om till siffror mellan 1-5 där 1 var Instämmer 

helt, 2 Instämmer till stor del, 3 Varken eller, 4 Instämmer i stort sett inte och 5 
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Instämmer inte alls (Bild 1). Svaren på frågorna gällande frekvens kodades om till 

sifforna 1-5 där siffran 1 var Under/Efter varje ambulansuppdrag, 2 Varje 

arbetspass, 3 Varje vecka, 4 Varje månad och 5 Aldrig. För att lättare kunna 

analysera fördelades arbetslivserfarenheten in i kort- och lång arbetslivserfarenhet. 

Respondenter som arbetat <10 år inkluderades i kort arbetslivserfarenhet och de 

som arbetat >10 år inkluderades i lång arbetslivserfarenhet. 

Polit och Beck (2016) beskriver att analytisk statistik eftersträvas i kvantitativ 

forskning. För att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan de som hade 

kort- och lång arbetslivserfarenhet utfördes ett Mann Whitney U-test på alla frågor. 

När analysen var färdig skapades diagram i Excel för att redovisa resultatet. 

Instämmer Instämmer till 

stor del 

Varken eller Instämmer i 

stort sett inte 

Instämmer inte 

alls 

1 2 3 4 5 

Bild 1. Kodning av lickertskala 

7 Etiska överväganden 

En egengranskning enligt Etikkommittén Sydost (2017) genomfördes och visade på 

att studien inte behövde ha ett godkännande från en etisk kommitté (Bilaga 1). 

Studien utgick från Helsingforsdeklarationens principer för hur forskning i hälso- 

och sjukvården ska bedrivas. Enligt Helsingforsdelarationen (World Medical 

Association, WMA, 2017) ska de personer som ingår i studien få information om 

anonymitet, integritet, samtycke och konfidentialitet. Ett informationsbrev (Bilaga 

2), mailades till verksamhetschefen om studiens innehåll och syfte. Efter 

telefonkontakt med verksamhetschefen beslutades att ett möte skulle ske, under 

mötet fick verksamhetschefen möjlighet att ställa frågor om studien och slutligen 

skrev verksamhetschefen under blanketten för godkännande av datainsamling 

(Bilaga 3). Enkäten mailades ut till all ambulanspersonal efter godkännande från 

handledare. I mailet framgick ett informationsbrev till ambulanspersonalen (Bilaga 

4), med information om att studien var frivillig och att samtycke till studien innebar 

att enkäten skickades in. 

7.1 Risk-nyttoförhållandet i projektet 
Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2017) ska nyttan överstiga riskerna för en 

studie. Nytto förhållandet med studien är att resultatet kan bidra med att få kunskap 

om hur återkopplingen ser ut idag i ambulanssjukvården samt bidra till att få en 

insikt i om det behövs förändring gällande hur återkoppling sker. Risken med 

studien skulle kunna vara att det skapas reflektion hos respondenterna om den 

nuvarande återkopplingen. Om respondenterna anser att de inte får tillräckligt med 

återkoppling skulle detta kunna leda till en frustration. Författaren anser dock att 

nyttan överstiger riskerna med studien eftersom resultatet skulle kunna bidra till att 

synliggöra om det behöver genomföras förbättringar. 

 

 



 

9 

8 Resultat 

Enkäten skickades ut till 225 möjliga respondenter varav 39 deltog och slutförde 

enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 17,3%. Av de 39 respondenterna som slutfört 

enkäten fanns det ett internt bortfall på några av frågorna vilket redovisas i 

resultatet. Resultatets olika skalor redovisas sammanslagna. 

8.1 Demografiska frågor 
Frågorna 1-4 bestod av demografiska frågor om respondenten var man eller kvinna, 

hur många år respondenten arbetat som ambulanspersonal, högsta utbildning och 

vilken anställningsform respondenten hade. Totalt ingick 39 respondenter i studien 

och av dessa var 66,7 % män och 33,3 % kvinnor. Högsta utbildning hos 

respondenterna var 59 % ambulanssjuksköterskor, 5,1 % ambulanssjukvårdare, 15,4 

% anestesisjuksköterskor, 5,1 % intensivvårdssjuksköterskor och 15,4 % 

sjuksköterskor. Tillsvidareanställning var den vanligaste anställningsformen (87,2 

%) och därefter timanställning (12,8 %). Ingen av respondenterna hade en 

tidsbegränsad anställning. Arbetslivserfarenheten delades in i kort <10 år och lång 

>10 år. Av respondenterna hade 43,6 % kort arbetslivserfarenhet och 56,4 % lång 

arbetslivserfarenhet. Medelvärdet för arbetslivserfarenhet var 13,2 år med en 

standardavvikelse på 10,2. 
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8.2 Enkätfrågor 

8.2.1 Fråga 5. För att kunna öka min kompetens är det viktigt att jag får 

återkoppling från kollegor angående: 

I alla påståenden svarade majoriteten av respondenterna att det var viktigt att de fick 

återkoppling från sina kollegor för att kunna öka sin kompetens, både i frågor 

angående sitt uppträdande och de mer objektiva frågorna angående hur 

respondenterna utförde sitt arbete. Det fanns inga signifikanta skillnader i svaren 

gällande respondenternas arbetslivserfarenhet. Internt bortfall (n=0). 

Diagram 1. Vikten av återkoppling från kollegor för kompetensutveckling 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

15. min effektiva användning av tid och

resurser

14. min egen reflektion och analys av det

genomförda arbetet

13. min kunskap och kompetens

12. min journalföring

11. min behandling och åtgärder

10. mitt diagnostänkande

9. min kliniska kunskap

8. min handledning av kollegor

7. min handledning av studenter

6. mitt sätt att arbeta patientcentrerat

5. mitt engagemang i patientens vård och

välbefinnande

4. min kommunikation med patienter och

anhöriga

3. mitt samarbete med kollegor

2. mitt bemötande mot andra kollegor

1. mitt bemötande mot patienter

5. För att kunna öka min kompetens är det viktigt att jag får 

återkoppling från kollegor angående: 

Instämmer inte Varken eller Instämmer
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8.2.2 Fråga 6. Jag får tillräckligt med återkoppling från kollegor angående: 

Gällande påståendena om engagemang, bemötande, samarbete samt medicinsk 

kunskap svarade majoriteten av respondenterna att de ansåg att de fick tillräckligt 

med återkoppling från kollegor. I påståendena om handledning, sitt sätt att arbeta 

patientcentrerat, sin egen reflektion och analys samt användning av tid och resurser 

ansåg majoriteten av respondenterna att de inte fick tillräckligt med återkoppling 

från sina kollegor. Signifikant skillnad fanns på påståendet angående samarbetet 

med kollegor gällande respondenter arbetslivserfarenhet (p-värde=0,022). 

Majoriteten av respondenterna med kort arbetslivserfarenhet svarade att de fick 

tillräckligt med återkoppling från sina kollegor medan majoriteten av respondenter 

med lång arbetslivserfarenhet svarade varken eller. Internt bortfall (n=1). 

Diagram 2. Tillräcklighet av återkoppling från kollegor. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

15. min effektiva användning av tid och

resurser

14. min egen reflektion och analys av det

genomförda arbetet

13. min kunskap och kompetens

12. min journalföring

11. min behandling och åtgärder

10. mitt diagnostänkande

9. min kliniska kunskap

8. min handledning av kollegor

7. min handledning av studenter

6. mitt sätt att arbeta patientcentrerat

5. mitt engagemang i patientens vård och

välbefinnande

4. min kommunikation med patienter och

anhöriga

3. mitt samarbete med kollegor

2. mitt bemötande mot andra kollegor

1. mitt bemötande mot patienter

6. Jag får tillräckligt med återkoppling från kollegor angående:

Instämmer inte Varken eller Instämmer
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8.2.3 Fråga 7. Hur ofta får du återkoppling från dina kollegor angående: 

I påståendena 1-15 skattade respondenterna hur ofta de fick återkoppling från sina 

kollegor. I påståendena angående uppträdande, kunskap och kompetens samt 

reflektion och analys av arbetet skattade majoriteten av respondenterna att de fick 

återkoppling varje vecka till varje månad. I påståenden angående personcentrerad 

vård och objektiva frågor angående respondenternas förmåga att utföra arbetet 

skattade majoriteten att de aldrig fick återkoppling. Det fanns inga signifikanta 

skillnader gällande respondenternas arbetslivserfarenhet. Internt bortfall (n=1). 

 

Diagram 3. Hur ofta återkoppling förekom från kollegor. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

15. din effektiva användning av tid och

resurser

14. din egen reflektion och analys av det

genomförda arbetet

13. din kunskap och kompetens

12. din journalföring

11. din behandling och åtgärder

10. ditt diagnostänkande

9. din kliniska kunskap

8. din handledning av kollegor

7. din handledning av studenter

6. ditt sätt att arbeta patientcentrerat

5. ditt engagemang i patientens vård och

välbefinnande

4. din kommunikation med patienter och

anhöriga

3. ditt samarbete med kollegor

2. ditt bemötande mot andra kollegor

1. ditt bemötande mot patienter

7. Hur ofta får du återkoppling från kollegor angående:

Aldrig

Varje vecka - Varje månad

Under/Efter varje ambulansuppdrag - Varje arbetspass
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8.2.4 Fråga 8. För att kunna öka min kompetens är det viktigt att jag får 

återkoppling från patienterna angående: 

I alla påståendena i fråga 8 hade majoriteten av respondenterna svarat att de ansåg 

att det var viktigt att de fick återkoppling från patienter för att kunna öka sin 

kompetens. Det fanns inga signifikanta skillnader gällande respondenternas 

arbetslivserfarenhet. Internt bortfall (n=1). 

Diagram 4. Vikten av återkoppling från patienter för kompetensutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

7. min förmåga att göra patienter delaktiga i

beslut om behandling

6. min förmåga att förklara medicinska

tillstånd och behandling

5. min förmåga att bedöma medicinska

tillstånd och behandling

4. min förmåga att kunna prata om oro och

rädsla

3. min förmåga att lyssna

2. min förmåga att skapa trygghet

1. mitt bemötande

8. För att kunna öka min kompetens är det viktigt att jag får 

återkoppling från patienterna angående:

Instämmer inte Varken eller Instämmer
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8.2.5 Fråga 9. Jag får tillräckligt med återkoppling från patienterna 

angående: 

I alla påståendena i fråga 9 hade majoriteten av respondenterna svarat att de fick 

tillräckligt med återkoppling från sina patienter. Dock var det många respondenter 

som även svarat att de ansåg att de inte fick tillräckligt med återkoppling. Påståendet 

om respondenterna fick tillräckligt med återkoppling från sina patienter angående 

förmågan att kunna prata om oro och rädsla var det minst skillnad mellan hur många 

respondenter som instämde och inte instämde. Det fanns inga signifikanta skillnader 

gällande respondenternas arbetslivserfarenhet. Internt bortfall (n=1). 

Diagram 5. Tillräcklighet av återkoppling från patienter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

7. min förmåga att göra patienter delaktiga i

beslut om behandling

6. min förmåga att förklara medicinska

tillstånd och behandling

5. min förmåga att bedöma medicinska

tillstånd och behandling

4. min förmåga att kunna prata om oro och

rädsla

3. min förmåga att lyssna

2. min förmåga att skapa trygghet

1. mitt bemötande

9. Jag får tillräckligt med återkoppling från patienterna angående:

Instämmer inte Varken eller Instämmer
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8.2.6 Fråga 10. Hur ofta får du återkoppling från patienterna angående: 

I påståendena 1-7 fick respondenterna skatta hur ofta de fick återkoppling från sina 

patienter. Majoriteten hade svarat att de fick återkoppling varje vecka till varje 

månad men det var även många som hade svarat att de aldrig fick återkoppling. 

Även under denna fråga var påståendet angående förmågan att kunna prata om oro 

och rädsla det påstående som flest respondenter ansåg att de aldrig fick återkoppling 

från patienterna. Det fanns signifikant skillnad gällande respondenternas 

arbetslivserfarenhet på påståendet hur ofta respondenterna fick återkoppling på sitt 

bemötande från patienterna (p-värde=0,031). De respondenterna med kort 

arbetslivserfarenhet hade svarat att de fick återkoppling på sitt bemötande från 

patienter under/efter varje ambulansuppdrag till varje arbetspass eller varje vecka 

till varje månad, respondenter med lång arbetslivserfarenhet hade hälften av 

respondenterna svarat att de fick återkoppling varje vecka till varje månad och en 

fjärdedel hade svarat under/efter varje ambulansuppdrag till varje arbetspass och en 

fjärdedel hade svarat att de aldrig fick återkoppling. Internt bortfall (n=2). 

Diagram 6. Hur ofta återkoppling förekom från patienter. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7. min förmåga att göra patienter delaktiga i

beslut om behandling

6. min förmåga att förklara medicinska

tillstånd och behandling

5. min förmåga att bedöma medicinska

tillstånd och behandling

4. min förmåga att kunna prata om oro och

rädsla

3. min förmåga att lyssna

2. min förmåga att skapa trygghet

1. mitt bemötande

10. Hur ofta får du återkoppling från patienterna angående:

Aldrig

Varje vecka - Varje månad

Under/Efter varje ambulansuppdrag - Varje arbetspass
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8.2.7 Fråga 11. Jag får tillräckligt med återkoppling från min närmaste chef 

angående:  

Fråga 11 fick respondenterna skatta om de fick tillräckligt med återkoppling från sin 

närmaste chef om sitt bemötande, vårdande och behandling av patienter. I alla 

påståenden hade majoriteten av respondenterna svarat att de inte fick tillräckligt 

med återkoppling. Det fanns inga signifikanta skillnader gällande respondenternas 

arbetslivserfarenhet. Internt bortfall (n=1). 

Diagram 7. Tillräcklighet av återkoppling från närmaste chef. 

8.2.8 Fråga 12. Jag får tillräckligt med återkoppling från min 

verksamhetschef angående: 

Fråga 12 fick respondenterna skatta om de fick tillräckligt med återkoppling från sin 

verksamhetschef angående sitt bemötande, vårdande och behandling av patienter. 

Majoriteten svarade att de inte fick tillräckligt med återkoppling. Det fanns inga 

signifikanta skillnader gällande respondenternas arbetslivserfarenhet. Internt bortfall 

(n=1). 

Diagram 8. Tillräcklighet av återkoppling från verksamhetschef.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3. mitt bemötande mot patienter

2. patienters vård

1. patienters behandling

11. Jag får tillräckligt med återkoppling från min närmaste chef 

angående:

Instämmer inte Varken eller Instämmer

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3. mitt bemötande mot patienter

2. patienters vård

1. patienters behandling

12. Jag får tillräckligt med återkoppling från min verksamhetschef 

angående:

Instämmer inte Varken eller Instämmer
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8.2.9 Fråga 13. Jag får tillräckligt med återkoppling från min överläkare 

angående:  

Fråga 13 fick respondenterna skatta om de fick tillräckligt med återkoppling från sin 

överläkare angående sitt bemötande, vårdande och behandling av patienter. I 

påståendet angående patienters behandling hade ungefär lika många respondenter 

svarat att de fick tillräckligt som de som ansåg att de inte fick tillräckligt med 

återkoppling. I påståendena angående vårdande och bemötande hade majoriteten 

svarat att de inte fick tillräckligt med återkoppling. I påståendet om bemötande var 

det färre respondenter som ansåg att de fick tillräckligt med återkoppling än i 

påståendet om vårdandet. Det fanns inga signifikanta skillnader gällande 

respondenternas arbetslivserfarenhet. Internt bortfall (n=1). 

Diagram 9. Tillräcklighet av återkoppling från överläkaren. 

9 Metoddiskussion 

9.1 Urval 
Urvalet var ett bekvämlighetsurval och valdes att utgå från ett län i södra Sverige 

med cirka 225 anställda som ambulanspersonal. Urvalet inkluderade all 

ambulanspersonal eftersom författaren ansåg att studiens syfte var relevant för alla 

professioner som arbetar som ambulanspersonal. Eftersom sjukvårdare inte har 

delegering på läkemedel skulle det kunna resultera i att dessa inte får återkoppling 

på den medicinska behandling som givits. Författaren anser dock att även 

sjukvårdares erfarenhet är av stor vikt och att även de bör få återkoppling för att på 

detta sätt få en helhetsbild i den vård patienterna fått. En nackdel i studien är att 

författaren inte vet vilka ambulansstationer som respondenterna tillhör. Detta skulle 

kunna innebära att vissa stationer har en större svarsfrekvens än andra, dock valdes 

detta alternativ bort för att inte respondenternas konfidentialitet skulle avslöjas. En 

svaghet i studien är att den endast är genomförd i ett län, om ett annat län hade 

inkluderats hade urvalet också ökat. Eftersom urvalet är litet och det var få 

respondenter som deltog kan därför generaliserbarheten ses som svag. Det kan 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3. mitt bemötande mot patienter

2. patienters vård

1. patienters behandling

13. Jag får tillräckligt med återkoppling från min överläkare angående:

Instämmer inte Varken eller Instämmer
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finnas skillnader mellan olika län i Sverige eftersom återkopplingen möjligtvis kan 

skilja sig åt. 

9.2 Utformning av enkät 
Enkäten utformades utefter ett redan befintligt mätinstrument MSF för läkare (2017) 

vilket kan ses som en styrka i studien eftersom Hansagi och Allebeck (1994) menar 

att resultatet då kan jämföras med tidigare studier. Dock kan pålitligheten av studien 

ses som något låg eftersom det inte fanns någon tidigare enkät som mätt 

återkopplingen hos ambulanspersonal med frågor utformade utefter MSF för läkare. 

Validiteten i studien anser författaren är god eftersom studien till stor del har mätt 

det som avsågs att mäta. Syftet med studien var att kartlägga återkoppling till 

ambulanspersonal och dess betydelse för kompetensutveckling gällande vilken 

återkoppling ambulanspersonal ansåg var viktig för att öka deras kompetens, om 

återkoppling var tillräcklig samt hur ofta återkopplingen förekom. Det som skulle 

kunna göra validiteten något svagare är att enkäten endast har mätt vissa typer av 

återkoppling. Detta kan ha medfört att författaren kan ha missat någon annan typ av 

återkoppling som ambulanspersonal anser är viktig för att kunna öka deras 

kompetens. 

Den lickertskala som tillhörde enkäten MSF för läkare (2017) bedömdes inte vara 

formad inför studiens syfte och istället valdes en lickertskala från Hagevi och 

Viscovi (2016) som passade bättre för studiens syfte eftersom respondenterna kunde 

skatta i vilken grad de instämde i påståendena. Ett svarsalternativ med neutral 

ställning, varken eller, valdes eftersom respondenter kan känna sig tvingade till att 

välja ett alternativ och utfallet kan bli att respondenten kan välja att avstå från att 

besvara frågor eller att inte slutföra enkäten. Frågorna valdes att inte vara 

obligatoriska eftersom obligatoriska frågor kan medföra att respondenten inte slutför 

enkäten (Hagevi & Viscovi, 2016). 

Tre egna frågor utformades för att se om återkoppling från närmaste chef, 

verksamhetschef och överläkare var tillräcklig, detta för att undersöka om det kan 

behövas förändringar kring hur återkoppling sker till ambulanspersonalen på en 

högre nivå (Bilaga 5). 

9.3 Datainsamling 
För insamling av data valdes enkäten att utformas som en webbenkät på hemsidan 

webbenkater.com eftersom det fanns en gratis version för studenter som studerar vid 

Linnéuniversitet. En mindre enkät med tre frågor genomfördes för att undersöka om 

webbenkäten kunde skickas ut via mail till samma datorer men med olika 

användarnamn. Undersökningen genomfördes även för att se om respondenterna 

kunde svara från samma datorer och för att kontrollera att data lagrades och 

redovisades på ett korrekt sätt. 

Under mötet med verksamhetschefen fick författaren tillgång till en mailadress som 

kunde nå all ambulanspersonal i länet i södra Sverige. Det förekommer en risk att 

samma person kan förekomma i flera register med kända e-postadresser (Trost & 

Hultåker, 2016). För att kontrollera om det fanns dubbletter skrev författaren ned 

alla namnen med efternamnet först och kontrollerade om samma person förekom i 
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registret flera gånger, några respondenter förekom på flera ambulansstationer men 

hade samma e-postadress. 

9.4 Bortfall 
Enkäten skickades ut till 225 stycken som arbetade som ambulanspersonal, av dessa 

fanns ett externt bortfall på 135 stycken vilket resulterar i en svarsfrekvens på 

17,3% vilket anses som lågt eftersom en förväntad svarsfrekvens brukar ligga på 50-

75% (Trost & Hultåker, 2016). Eftersom det är låg svarsfrekvens kan reliabiliteten 

av studien vara något låg eftersom det är oklart hur resterande del av 

ambulanspersonal hade svarat på frågorna. En orsak till bortfallet kan vara att 

enkäten distribuerades som en webbenkät. Svarsfrekvensen riskerar att minskas vid 

webbaserade enkäter än enkäter som finns i pappersformat (Trost & Hultåker, 

2016). Ett sätt att minimera risken för bortfall är att skicka ut påminnelser, optimalt 

är att skicka ut två stycken (Ejlertsson, 2014). I studien skickades en påminnelse ut 

en vecka efter första mailet, om enkäten varit öppen under en längre tid kunde 

författaren skickat ut ytterligare en påminnelse, men på grund av tidsbristen valdes 

det alternativet bort. En synpunkt på enkätens utformning inkom angående hur ofta 

ambulanspersonal fick återkoppling, synpunkten gällde att det var ett för stort glapp 

mellan varje månad och aldrig i lickertskalan. Detta skulle kunna tyda på att 

bortfallet även berodde på att respondenter som öppnat enkäten valt att avsluta på 

grund av att inget svarsalternativ på skalan instämde med deras uppfattning. 

Författaren frågade respondenten som skickat synpunkten om exempelvis varje år 

hade kunnat passa mellan varje månad och aldrig, dock tyckte respondenten att en 

mer subjektiv skala hade passat bättre som exempelvis, mycket ofta, ofta, inte så 

ofta, nästan aldrig eller aldrig. Författaren ansåg dock att eftersom syftet var att 

mäta hur ofta återkopplingen förekom skulle en subjektiv skala inte kunnat svara an 

syftet. Ejlertsson (2014) beskriver även att respondenterna ska ha motivation att 

besvara enkäten, vilket kan vara att respondenterna har möjlighet att ta del av 

resultatet. I informationsbrevet till respondenterna framgick att studien skulle 

publiceras på nätet vilket ger respondenterna tillgång till studien. 

9.5 Dataanalys  
För att se att det var möjligt att importera data från Excel-filen till IBM SPSS 25 

genomfördes en provenkät där två frågor ingick och besvarades av författaren från 

tre olika mailadresser som sedan provanalyserades av författaren i SPSS. SPSS 

valdes som statistiskt program eftersom det är ett validerat dataprogram som är 

användbart vid enkätstudier (Polit & Beck, 2016). För att lära känna SPSS, 

provanalyserade författaren några av de första svaren. När enkäten var stängd 

analyserades endast data där respondenterna slutfört enkäten eftersom samtycke 

implicerades av att respondenten skickade in enkäten. 

10 Resultat diskussion 

Resultatet valdes att redovisas med sammanslagna lickertalternativ eftersom Trost 

och Hultåker (2016) menar att detta kan göra att resultatet framgår mer tydligt för 

den som läser. Diagram med procentredovisning valdes för att underlätta för läsaren 
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att mer tydligt se resultatet. Ett alternativ till detta hade varit att använda sig av 

tabeller med exempelvis ett medelvärde och standardavvikelse (Trost & Hultåker, 

2016). 

10.1 Återkoppling och kompetensutveckling 
Tidigare forskning belyser att återkoppling från kollegor är viktigt för nyanställda 

inom ambulansen (Hörberg et al., 2017). Resultatet av denna studie lyfter även fram 

att återkopplingen är viktigt för kompetensutveckling för all ambulanspersonal 

oavsett arbetslivserfarenhet. Detta kan tyda på att ambulanspersonal behöver hålla 

sin kunskap uppdaterad även om de arbetat länge i ambulansyrket. Många 

respondenter hade svarat att de aldrig fick återkoppling från sina patienter, men 

nästan alla respondenter instämde dock att återkopplingen var viktigt för deras 

kompetensutveckling.  

Många respondenter hade svarat att de aldrig fick återkoppling från sina patienter på 

vissa påståenden. Detta skulle kunna tyda på att det finns brister i hur återkoppling 

från patienter till ambulanspersonal sker. I påståendet hur ofta som återkoppling från 

patienter gällande förmågan att förklara medicinska tillstånd och behandling var det 

nästan en tredjedel av respondenterna som svarat att de aldrig fick återkoppling. 

Författaren anser att risken med att ambulanspersonalen aldrig får återkoppling på 

sin förmåga att förklara kan göra att ambulanspersonalen inte vet om patienten har 

förstått den informationen som givits. Om ambulanspersonalen inte får återkoppling 

skulle det kunna leda till en otrygghet och ett vårdlidande hos patienterna eftersom 

de möjligtvis inte förstått informationen som givits. Ett sätt att få bekräftat att 

patienterna har förstått informationen skulle kunna vara att ambulanspersonalen 

frågar om patienten har förstått och kanske kan upprepa det som sagts. Detta styrks 

även av Sandman och Bremer (2016) som menar att ambulanspersonalen måste ha 

förmågan att föra en dialog med patienten angående hur patienten uppfattar 

situationen, vad patienten själv vill och vilka alternativ som finns att tillgå. I 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor finns det ett 

ansvar hos sjuksköterskan att patienten och enskilda personer får information för att 

ha möjlighet till samtycke och behandling i vården. Den informationen som ges ska 

vara korrekt, tillräcklig och lämplig samt vara anpassad till den enskilda individen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Författaren anser därför att det finns en risk 

att vårdetiken kan brista om återkopplingen till ambulanspersonal är otillräcklig 

eller uteblir. Som ambulanspersonal är det viktigt att kunna ha en god 

kommunikation med patienterna för att förhindra vårdlidande (Eriksson, 2015). 

Kommunikation är en mycket viktigt del i bedömningen av patienten vilket även 

styrks av studiens resultat som visar att ambulanspersonal anser att återkoppling på 

sin förmåga att kommunicera är viktigt för sin kompetensutveckling. 

10.2 När återkopplingen inte är tillräcklig 
I studiens resultat framgår det att ambulanspersonal hade delade uppfattningar om 

de ansåg att de fick tillräckligt med återkoppling från kollegor och patienter. I de 

egenkonstruerade frågorna ansåg majoriteten av respondenterna att de inte fick 

tillräckligt med återkoppling från varken närmaste chef, verksamhetschef eller 

överläkare, vilket skulle kunna tyda på brister i rutiner för hur återkoppling sker till 
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ambulanspersonalen. För att kunna förbättra återkopplingen från närmste chef, 

verksamhetschef och överläkaren skulle model of feedback (Hattie & Timperley, 

2007) kunna användas för att genomföra en förbättring i hur återkopplingen sker. 

Cheferna och överläkaren skulle då kunna få in synpunkter från ambulanspersonalen 

om önskningar och sedan ge förslag på hur de skulle kunna förbättra 

återkopplingen. När en förändring skett kan ambulanspersonalen igen lämna 

synpunkter för att se om förändringen har fått ett positivt utfall. 

För de respondenter som ansåg att de inte fick tillräckligt med återkoppling kan 

detta betyda att ambulanspersonal kan gå miste om viktiga erfarenheter. Detta styrks 

även av Lavoie, Plint, Clifford och Gaboury (2009) som belyser att värdefulla 

erfarenheter kan förloras vid brist på återkoppling. Brist på återkoppling kan 

utveckla otrygghet hos ambulanspersonalen i deras yrkesroll vilket kan skapa risker 

för patientsäkerheten (Fairbanks et al, 2008; Hörberg et al., 2017). Att arbeta som 

ambulanspersonal kommer med ett stort ansvar eftersom patienter kan vara kritiskt 

sjuka och behöva omedelbar behandling. Något som ambulanspersonal kan uppleva 

som svårast är bedömningen som även har visat sig ha störst risk för 

patientsäkerheten (Atack & Maher, 2010; Fairbanks et al. 2008; Prince, Bendall, 

Patterson & Middleton, 2012). I studiens resultat framgår det att hälften av 

respondenterna aldrig fick återkoppling på sin behandling och åtgärder. Gällande 

klinisk kunskap och diagnostänkande skattade nästan alla respondenter att de aldrig 

fick återkoppling. Författaren anser därför att det finns en stor risk att 

ambulanspersonal kan ha en känsla av otrygghet i sina beslut om de gjort rätt, vilket 

skulle kunna leda till en stress. Detta styrks även av Bohström et al. (2017) som 

belyser att otillräcklig och utebliven återkoppling kan skapa en otrygghet som leder 

till stress hos ambulanspersonal. 

Vid långvarig stress och vid otillräcklig återkoppling skulle det kunna finnas en risk 

att ambulanspersonal kan drabbas av compassion fatigue. Compassion fatigue eller 

emotionell utmattning kan beskrivas som när en person blir emotionellt utmattad på 

grund av sitt empatiska engagemang till patienter. Compassion fatigue utvecklas när 

personen som vårdar utsätts för patienters känslor samt känner ett behov av att 

hjälpa patienten med ett emotionellt stöd. Resultatet blir att personen har svårt att 

visa empati för andra människor på grund av överbelastning av känslor (Figley, 

2002). Författaren anser att det därför finns en risk att compassion fatigue skulle 

kunna drabba ambulanspersonal som inte får återkoppling. Vidare skulle detta 

kunna leda till att ambulanspersonal inte visar empati och kanske inte ser patienten, 

vilket skulle kunna leda till ett vårdlidande. Detta styrks även av Arman och 

Rehnsfeld (2011) samt Eriksson (2015) som belyser att ett vårdlidande kan uppstå 

hos patienter om ambulanspersonalen inte ser eller nonchalerar patienter. Enligt 

ICN är empati ett av de professionella värden en sjuksköterska ska inneha (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

Förutom att ambulanspersonalen skulle kunna drabbas av compassion fatigue finns 

även en risk att ambulanspersonalen kan drabbas av andra typer av psykisk ohälsa 

vid utebliven återkoppling. Stressen kan även komma av traumatiska händelser som 

gör att många av ambulanspersonalen kan drabbas av posttraumatiskt stressyndrom 

och uppleva symtom som att de återupplever situationen flera gånger, emotionell 
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trötthet eller förvrängningar i sitt sociala och professionella uppträdande (Jonsson, 

Segesten & Mattson, 2003; Jonsson & Segesten 2004). För att minska stressen är 

återkoppling viktigt för ambulanspersonalen, genom att prata med kollegor om sina 

känslor samt få delge sin erfarenhet och diskutera det som inträffat kan stressen 

minskas (Bohström et al., 2017; Jonssson & Segesten, 2004). Sjukskrivning på 

grund av svår stress ökade mest i Sverige mellan åren 2010 och 2015 och stod för 

59 % av alla sjukskrivningar (Försäkringskassan, 2016). Varje år kostar 

sjukskrivningar svenska samhället ca 57 miljarder kronor varje år (Skandia, 2017). 

Författaren anser därför att det finns en möjlighet att även ambulanspersonal kan 

riskera att bli sjukskrivna på grund av stress. 

Återkoppling till ambulanspersonal skulle därför kunna ses som en prevention för 

att förhindra vårdlidande hos patienter, öka tryggheten hos ambulanspersonal, 

minimera risken för stress samt minska risken för sjukskrivning hos 

ambulanspersonal. 

11 Slutsats 

Återkoppling från både kollegor och patienter är viktig för ambulanspersonalens 

kompetensutveckling. Skilda uppfattningar finns hos ambulanspersonal om de anser 

att de får tillräckligt med återkoppling eller inte från kollegor och patienter. 

Återkopplingen från närmaste chef, verksamhetschef och överläkare är otillräcklig 

enligt majoriteten av ambulanspersonalen. Återkoppling till ambulanspersonal från 

kollegor och patienter sker vanligen varje vecka till varje månad men det finns 

ambulanspersonal som aldrig får återkoppling. 

Olika studier skulle kunna ge svar på vilken typ av återkoppling som 

ambulanspersonal har behov av för deras kompetensutveckling och varför, både 

kvalitativa och kvantitativa studier skulle kunna genomföras. En liknande studie 

skulle även kunna genomföras men eftersträva en högre svarsfrekvens. Forskning 

skulle behövas genomföras nationellt för att se om det finns skillnader mellan olika 

län i Sverige. Den nationella forskningen skulle kunna bidra till utformning av 

standardiserade rutiner för hur återkoppling ska ske till ambulanspersonal nationellt. 
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I 

Bilaga 1 Etisk egengranskning 
  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till 
en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller 
psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter 
som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 
eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 
genomförande. 

  x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan 
kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (PUL- ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 
samt anpassat till nivån på studien. 

x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så 
att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 
(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 
besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 
detaljer som kan påverka beslut om medverkan 
klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen till 
patient eller forskningsperson. Vidare framgår 
tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att 
detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet 
och ansvariga för studien är namngivna (student 
och handledare) 

x   

 



 

II 

Bilaga 2 Informationsbrev till verksamhetschef 
 

 

Informationsbrev till verksamhetschef angående studien ”Kartläggning av 

återkoppling inom ambulanssjukvården” – godkännande av datainsamling 

Tidigare forskning tyder på att återkoppling kan öka kompetensen hos hälso-och 

sjukvårdspersonal. Återkoppling kan ske på flera sätt, exempelvis verbalt eller 

skriftligt från kollegor och patienter. 

Genom att genomföra en kartläggande enkätstudie om återkoppling gällande 

frekvens och typ samt ambulanspersonalens skattningar av återkopplingens 

betydelse för kompetensutveckling gällande patientbemötande, kliniskt 

beslutfattande, behandling och sammaarbete mellan kollegor. Studien kan bidra med 

ökad kunskap om återkopplingen inom ambulansverksamheten i Kalmar län och 

bidra till att identifiera om ambulanspersonal behöver fler och andra möjligheter till 

återkoppling. 

Syftet med studien är att kartlägga vilken typ av återkoppling som förekommer 

inom ambulanssjukvården, frekvensen av denna samt ambulanspersonalens 

skattningar av återkopplingens betydelse för kompetensutveckling gällande 

patientbemötande, kliniskt beslutfattande, behandling och sammaarbete mellan 

kollegor. 

Enkäten kommer att skickas ut till samtlig ambulanspersonal i länet. Deltagande är 

frivilligt och enkäterna kommer att genomföras i form av en webenkät under vecka 

5 och 6. Enkäten skickas ut via ambulanspersonalens arbetsmail. Enkäten beräknas 

att ta ca 10–15 minuter att besvara och består av ja/nej-frågor samt skattningar 

utifrån påståenden. Samtycke att delta impliceras av att respondenten skickar in sitt 

enkätsvar. 

Enkätsvaren kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. Data kommer endast 

att granskas av undertecknade och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan 

ta del av data. Resultatet av studien kommer att användas i kommande 

magisteruppsats och publiceras på nätet efter godkännande från examinator. 

Jag heter Terese Krudtaa och studerar vid Linnéuniversitet i Växjö till 

specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård. Vid frågor är du 

välkommen att höra av dig till mig. 

Studerande:    Handledare: 

Terese Krudtaa  Anders Bremer, Universitetslektor 

Telefon: 0733344144  Telefon: 0470-76746 

Mail: tk222fd@student.lnu.se Mail:anders.bremer@lnu.se 

                        



 

III 

Bilaga 3 Godkännande av datainsamling från 

verksamhetschef 
 

 

Godkännande av datainsamling 

Jag har tagit del av ovanstående information om studien ”Kartläggning av 

återkoppling inom ambulanssjukvården” och godkänner datainsamling enligt vad 

som beskrivits.  

 

_________________________ 

Underskrift verksamhetschef  

 

_________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

Bilaga 4 Informationsbrev till respondenter  
 

 

 
Tidigare forskning tyder på att återkoppling kan öka kompetensen hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. Återkoppling kan ske på flera sätt, exempelvis verbalt eller 

skriftligt från kollegor och patienter. 

 

Denna webenkät skickas ut till samtlig ambulanspersonal. Deltagande är frivilligt 

och samtycke att delta bekräftas när du skickar in enkäten. Enkäten är öppen under 

två veckor. Enkäten beräknas ta ca 10–15 minuter att besvara och innebär att du 

skattar i vilken grad du instämmer i ett antal påståenden. 

 

Syftet med studien är att kartlägga vilken typ av återkoppling som förekommer 

inom ambulanssjukvården, frekvensen av denna samt ambulanspersonalens 

skattningar av återkopplingens betydelse för patientbemötande, kliniskt 

beslutfattande, behandling och teamsamarbete. 

 

Enkätsvaren kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. Data kommer endast 

att granskas av undertecknade och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan 

ta del av data. Resultatet av studien kommer att användas i kommande 

magisteruppsats och publiceras på nätet efter godkännande från examinator. 

 

Jag heter Terese Krudtaa och studerar vid Linnéuniversitet i Växjö till 

specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård. 

 
Studerande    Handledare 

Terese Krudtaa  Anders Bremer, docent 

Telefon: 0733-344144  Telefon: 0470-767468 

Mail: terese.krudtaa@hotmail.com Mail:anders.bremer@lnu.se  

     

Vid intresse av att besvara denna enkät använder du följande länk: 

 

https://www.webbenkater.com/s/67b2d08 

 

 

 
 

 

 

mailto:terese.krudtaa@hotmail.com
https://www.webbenkater.com/s/67b2d08


 

V 

Bilaga 5 Enkätfrågor 
 

 

1. Är du man/kvinna? 

 

2. Hur många år har du jobbat som ambulanspersonal? Ange en siffra 

exempelvis 1 eller 1,5. ___ 

 

3. Min högsta utbildning är: 

 Sjukvårdare 

 Sjuksköterska 

 Ambulanssjuksköterska 

 Anestesisjuksköterska 

 Intensivvårdssjuksköterska 

 Annan specialist kompetens 

 Annan utbildning 

 

4. Vilken anställningsform har du? 

 Timanställning 

 Tidsbegränsad anställning (Vikariat) 

 Tillsvidareanställning 

 

5. För att kunna öka min kompetens är det viktigt att jag får återkoppling från 

kollegor angående: 

Instämmer helt Instämmer till stor del Varken eller Instämmer i stort sett inte Instämmer inte alls 

 mitt bemötande mot patienter 

 mitt bemötande mot andra kollegor 

 mitt samarbete med kollegor  

 min kommunikation med patienter och anhöriga 

 mitt engagemang i patientens vård och välbefinnande 

 mitt sätt att arbeta patientcentrerat  

 min handledning av studenter 

 min handledning av kollegor 

 min kliniska kunskap 

 mitt diagnostänkande 

 min behandling och åtgärder 

 min journalföring 

 min kunskap och kompetens 

 min egen reflektion och analys av det genomförda arbetet 

 min effektiva användning av tid och resurser 

 

6. Jag får tillräckligt med återkoppling från kollegor angående: 



 

VI 

Instämmer helt Instämmer till stor del Varken eller Instämmer i stort sett inte Instämmer inte alls 

 mitt bemötande mot patienter 

 mitt bemötande mot andra kollegor 

 mitt samarbete med kollegor  

 min kommunikation med patienter och anhöriga 

 mitt engagemang i patientens vård och välbefinnande 

 mitt sätt att arbeta patientcentrerat  

 min handledning av studenter 

 min handledning av kollegor 

 min kliniska kunskap 

 mitt diagnostänkande 

 min behandling och åtgärder 

 min journalföring 

 min kunskap och kompetens 

 min egen reflektion och analys av det genomförda arbetet 

 min effektiva användning av tid och resurser 

 

7. Hur ofta får du återkoppling från dina kollegor angående: 

Under/Efter varje ambulansuppdrag Efter varje arbetspass Varje vecka Varje månad Aldrig  

 mitt bemötande mot patienter 

 mitt bemötande mot andra kollegor 

 mitt samarbete med kollegor  

 min kommunikation med patienter och anhöriga 

 mitt engagemang i patientens vård och välbefinnande 

 mitt sätt att arbete patientcentrerat  

 min handledning av studenter 

 min handledning av kollegor 

 min kliniska kunskap 

 mitt diagnostänkande 

 min behandling och åtgärder 

 min journalföring 

 min kunskap och kompetens 

 min egen reflektion och analys av det genomförda arbetet 

 min effektiva användning av tid och resurser 

 

8. För att kunna öka min kompetens är det viktigt att jag får återkoppling från 

patienterna angående: 

Instämmer helt Instämmer till stor del Varken eller Instämmer i stort sett inte Instämmer inte alls 

 mitt bemötande 

 min förmåga att skapa trygghet 

 min förmåga att lyssna 

 min förmåga att kunna prata om oro och rädsla 

 min förmåga att bedöma medicinska tillstånd och behandling 

 min förmåga att förklara medicinska tillstånd och behandling 



 

VII 

 min förmåga göra patienter delaktiga i beslut om behandling 

 

9. Jag får tillräckligt med återkoppling från patienter angående: 

Instämmer helt Instämmer till stor del Varken eller Instämmer i stort sett inte Instämmer inte alls 

 mitt bemötande 

 min förmåga att skapa trygghet 

 min förmåga att lyssna 

 min förmåga att kunna prata om oro och rädsla 

 min förmåga att bedöma medicinska tillstånd och behandling 

 min förmåga att förklara medicinska tillstånd och behandling 

 min förmåga göra patienter delaktiga i beslut om behandling 

 

10. Hur ofta får du återkoppling från patienterna angående: 

Under/Efter varje ambulansuppdrag Efter varje arbetspass Varje vecka Varje månad Aldrig  

 mitt bemötande 

 min förmåga att skapa trygghet 

 min förmåga att lyssna 

 min förmåga att kunna prata om oro och rädsla 

 min förmåga att bedöma medicinska tillstånd och behandling 

 min förmåga att förklara medicinska tillstånd och behandling 

 min förmåga göra patienter delaktiga i beslut om behandling 

 

11. Jag anser att jag får tillräckligt med återkoppling från min närmaste chef 

angående 

Instämmer helt Instämmer till stor del Varken eller Instämmer i stort sett inte Instämmer inte alls 

 patienters behandling 

 patienters vård 

 mitt bemötande mot patienter 

 

12. Jag anser att jag får tillräckligt med återkoppling från min verksamhetschef 

angående: 

Instämmer helt Instämmer till stor del Varken eller Instämmer i stort sett inte Instämmer inte alls 

 patienters behandling 

 patienters vård 

 mitt bemötande mot patienter 

 

13. Jag anser att jag får tillräckligt med återkoppling från min överläkare 

angående: 

Instämmer helt Instämmer till stor del Varken eller Instämmer i stort sett inte Instämmer inte alls 

 patienters behandling 

 patienters vård 

 mitt bemötande mot patienter 


